
Ilm. 6:6: Öljy ja viini

Revelation 6:6: The Oil and the Wine 

By Mark A. Becker, July 16, 2022 

Johdanto:

“Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta 

nisuja yhden denarin ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä 

viiniä." (Ilm. 6:6).

Onko jakeen Ilm. 6:6 ja lukujen Ilm. 17 ja 18 entiteetin ja kaupungin välillä yhteys, joka on piilossa 

kaikkien nähtävissä? Hyvistä syistä – jotka haluamme paljastaa tässä artikkelissa – uskon, että on.

Jakeen Ilm. 6:6 ilmaisua "öljy ja viini" voidaan pitää hieman salaperäisenä. Silti useimmat eivät 

tunnu miettivän sitä paljonkaan. Tämä koski myös itseäni aivan viime aikoihin asti.

Tässä tarkastelussa esitämme osia aiemmista artikkeleista ja yhdistämme ne "öljyn ja viinin" 

teemaan.

Roomalaiskatolinen kirkko

Käsitellessäni roomalaiskatolista kirkkoa profetiassa, koen, että on välttämätöntä antaa seuraava 

tarkennus:

Haluan paljastaa, että olen syntynyt, kastettu ja kasvanut katolisessa kirkossa. En ole kuulunut 

katoliseen kirkkoon nuoruusvuosieni jälkeen ja nyt olen Raamattuun uskova kristitty, joka elää 

armosta uskon kautta eikä teoista (Ef. 2:8-9). Minulla on monia ihania katolisia perheenjäseniä ja 

ystäviä ja rakastan heitä suuresti. Tämän artikkelin painopiste on ensisijaisesti roomalaiskatolisen 

kirkon johtajuudessa, historiassa ja profeetallisessa roolissa, eikä se ole millään tavoin katolisia 

maallikoita vastaan esitetty syytös.
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A Combined Interpretive Scenario of Revelation 17 & 18  (Ilm. 17 & 18 lukujen tulkinta 

yhtenä skenariona, Bileamin Aasin suomentama)

Artikkelissa A Combined Interpretive Scenario of Revelation 17 & 18 totesimme seuraavaa 

koskien Vatikaanin ääretöntä varallisuutta:

Roomalaiskatolisen kirkon vauraus on nyt hyvin dokumentoitu ja näkyvästi nähtävissä. Sen 

vauraus ylittää kaiken, mitä mikään entiteetti maan päällä on koskaan tuntenut. Kaikki tässä 

luvussa lueteltu rappio, aineellinen kohtuuttomuus ja runsaus sopivat siihen prikulleen. 1700-

vuotisen olemassaolonsa aikana se on hankkinut varallisuutta ja aineellista ylellisyyttä, jotka ovat 

käsittämättömiä ja vailla vertaa.

Äläkä ajattele vain Vatikaanin kaupunkia, kun kyse on heidän tuonnistaan ja aineellisesta 

vauraudestaan. Ajattele kirkkoja, pappiloita, luostareita, maaomaisuutta jne. jokaisessa 

kaupungissa, jokaisessa maailman maassa, jossa he toimivat. Se on todella järkyttävää ajatella, 

mitä kaikkea roomalaiskatolinen kirkko tuo maahan. Tämän entiteetin aineellinen vauraus ylittää 

kaiken, mitä maailma on koskaan tuntenut.

Mitä tulee salaisuus Babylonin - katolisen kirkon / Vatikaanin kaupungin / Rooman - rikkauksiin, 

olen vakuuttunut siitä, että suuri osa sen rikkauksista on piilossa. Kuitenkin vain pieni osa siitä, 

mitä tiedetään, paljastaa katolisen kirkon, joka on täynnä aarteita, jalometalleja, maata, sijoituksia 

jne. ja jotka saisivat monet valtiot punastumaan kateudesta.

Uskotaan - ja hyvästä syystä - että suuri osa juutalaisen Temppelin aarteista on sijoitettu 

Vatikaaniin.

Jalometallit ja aarteet katolisissa kirkoissa ovat esillä kaikkien nähtävillä kaikkialla maailmassa. 

Voitteko kuvitella, mitä heillä on kulissien takana - piilossa kaikkialla maailmassa?

Kun Rooman katolisen kirkon / Vatikaanin / Rooman kaltaisella yhteisöllä ja kaupungilla on ollut 

1700 vuotta aikaa kerätä ja kerryttää rikkauksia, näiden rikkauksien kokonaissumma on ja sen 

täytyy olla tähtitieteellinen.

Pohjimmiltaan kaikki maailman maat harjoittavat liiketoimintaansa fiat-valuutalla, jonka vakuutena 

ei ole mitään konkreettista omaisuutta. Kuitenkin, kun on kyse aineellisesta varallisuudesta - 

kullasta, jalometalleista, jalokivistä, taiteesta, kiinteistöistä, rakennuksista jne. - roomalaiskatolinen 

kirkko on johdossa.
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Todellakin, kun maailman talousjärjestelmä romahtaa, roomalaiskatolinen kirkko / Vatikaani/Rooma

on maailman vaurain entiteetti aina Kristuksen seurakunnan Tempauksesta Salaisuus Babylonin 

tuhoutumiseen keskellä Ahdistusta (Ilm. 17:16-18). Se ei vain selviä, vaan kukoistaa muun 

maailman hoiperrellessa tällaisen armottomann taloudellisen katastrofin vaikutuksesta.

Jesaja 47:   Babylonin tytär

Artikkelissa Jesaja 47:   Babylonin tytär paljastimme Jesajan Babylonin tyttären yhteyden Ilm. 17 

ja 18 luvun Babylonin porttoon eli Salaisuus Babyloniin. Seuraavassa on, mitä totesimme 

Vatikaanin "noituudesta":

“Astu esiin loitsuinesi ja paljoine velhouksinesi, joilla olet vaivannut itseäsi nuoruudestasi 

asti: ehkä hyvinkin saat avun, ehkä herätät pelkoa. Sinä olet väsyttänyt itsesi paljolla 

neuvottelullasi. Astukoot esiin ja auttakoot sinua taivaan mittaajat, tähtien tähystäjät, jotka 

kuu kuulta ilmoittavat, mitä sinulle tapahtuva on” (Jes. 47:12-13). 

On mielenkiintoista, että roomalaiskatolisella kirkolla on ollut ainakin 21 suurta kokousta, joissa on 

keskusteltu "opista, vahvistettu uskon totuuksia ja kitketty harhaoppia" ja että näitä kokouksia 

kutsutaan "konsiileiksi (engl. council)". Jumalan mukaan tämä nainen on "väsynyt paljoon 

neuvotteluunsa".

Vatikaanin observatorion päämaja on Italiassa ja sillä on yksi maailman tehokkaimmista 

teleskoopeista Graham -vuorella Kaakkois-Arizona'ssa.

Vatikaanilla on pohjimmiltaan pakkomielle tähtiin ja se etsii innokkaasti elämää ulkoavaruudesta. 

Roomalaiskatolisella kirkolla on jopa sairas halu kohdata avaruusmuukalaisia.

Paavi Fransiskus totesi vuonna 2014 jopa, että hän olisi valmis kastamaan muista maailmoista 

tulleita avaruusolentoja, jos he joskus ilmestyisivät meille, sanoen: "Jos Jumala sitten antaisi heille 

saman lahjan kuin meille tullessamme uskomaan Herraan Jeesukseen Kristukseen, niin mikä minä

olisin estämään Jumalaa?... Keitä me olemme sulkemaan ovia?".

Huolestuttavinta on se - ja monet kirjat ja papit ovat dokumentoineet nämä tosiasiat - että 

roomalaiskatolinen kirkko on vuosisatojen ajan harjoittanut pakanuutta, noituutta, okkultismia ja 

lusiferilaisuutta.
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”Ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa 

morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi kaikki 

kansat” (Ilm. 18:23).

Kuten useimmat tietävät, kreikan kielen "noituus" on 5331 φαρμακεία "farmakeia" ja tarkoittaa: 

noituutta. Sanasta farmakeus; lääkitys ("farmasia, apteekki"), eli (laajennettuna) taikuus 

(kirjaimellisesti tai kuvaannollisesti) - noituus.

Sen lisäksi, että katolinen kirkko on panostanut kokosydämisesti ”farmakeian” okkulttiseen 

mystiseen puoleen, niin vuodesta 2020 lähtien olemme nähneet, että Vatikaani on yksi 

suurimmista vaikuttajista maailmassa ja on ajanut kokeellisia mRNA-injektioita massoille ja siten 

täyttää "farmakeian" huume- ja lääkemääritelmän toisen puolen.

Olisi myös mielenkiintoista selvittää, kuinka paljon Vatikaani on sijoittanut lääketeollisuuteen, ja 

lisäksi olisi mielenkiintoista tietää, missä määrin huumeet ovat olleet mukana paavien, 

kardinaalien, piispojen ja papiston mystisissä okkulttisissa harrastuksissa - sekä menneisyydessä 

että nykyään.

Revelation 14: Tribulation Outline  (Ahdistuksen aika pääpiirteittäin)

Artikkelissa Revelation 14: Tribulation Outline vahvistimme artikkelimme Combined Interpretive 

Scenario of Revelation 17 & 18, kun tarkastelimme seuraavia kohtia.

“Ja seurasi vielä toinen enkeli, joka sanoi: "Kukistunut, kukistunut on se suuri Babylon, 

joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat". (Ilm. 14:8).

Tämä on ehdoton todiste, että tämä Babylon ei ole Antikristuksen Babylon ja hänen pedonmerkin 

talous- ja palvontajärjestelmänsä, kuten on dokumentoitu yksityiskohtaisesti artikkelissani. A 

Combined Interpretive Scenario of Revelation 17 & 18 (Ilm. 17 & 18 lukujen tulkinta yhtenä 

skenariona. Aasin suomennos löytyy.)

Kohdan Ilm. 14:9-11 kolmas enkeli, joka seuraa tätä toista enkeliä, julistaa  Antikristuksen 

pedonmerkin talous- ja palvontajärjestelmää.

Tämän toisen enkelin julistus jakeessa Ilm. 14:8 (edellä) julistaa:"Kukistunut, kukistunut on se 

suuri Babylon, joka haureutensa vihan viinillä on juottanut kaikki kansat". 

Jos lukija hämmentyy, niin tämä lausunto toistuu luvussa Ilm.18:
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Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut 

riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja 

vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja 

maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet

hänen hekumansa runsaudesta." (Ilm. 18:2-3). 

(Ilm. 17 & 18 lukujen tulkinta yhtenä skenariona

Kuten huomautin artikkelissani Ilm. 17 & 18 lukujen tulkinta yhtenä skenariona, niin Ilm.18 ei viittaa

Antikristuksen valtakuntaan - erillään luvusta Ilm. 17. - vaan se on jatkoa luvun 17 Babylonin 

portolle ja siinä korostetaan kaupunkia, jossa portto istuu, sekä hänen yltäkylläisyyttään, 

rikkauttaan ja pahuuttaan. Ja näillä lisäyksillä se kuvaa häntä syvällisemmin hänen identiteettinsä 

ja loppunsa osalta, joka tulee noin Ahdistuksen puolivälissä Antikristuksen ja kymmenen 

kuninkaan käsissä, kun kymmenen kuningasta, tuhottuaan hänet ja hänen kaupunkinsa, 

luovuttavat maailmanlaajuiset valtakuntansa Antikristukselle viimeisiksi kolmeksi ja puoleksi 

vuodeksi [1260 päivää], aivan kuten seuraava eli kolmas enkeli (Ilm. 14:9-11) julistaa.

Ilm. 6:6

Tässä kohtaa haluaisimme yhdistää jakeen Ilm. 6:6 lukujen Ilm. 17 ja 18 katoliseen kirkkoon / 

Vatikaanin kaupunkiin / Roomaan (Salaisuus Babylon, Babylonin portto).

Muistutuksena, kohta Ilm. 6:5-6 puhuu koko maailmanjärjestelmän taloudellisesta romahduksesta. 

Tämä erityinen tuomio on osa kuuluisia "apokalypsin neljän ratsastajan" sinettituomioita.

Kolmannen sinetin avaaminen aloittaa mustan hevosen tuomion.

“Ja kun Karitsa avasi kolmannen sinetin, kuulin minä kolmannen olennon sanovan: "Tule!" 

Ja minä näin ja katso: musta hevonen; ja sen selässä istuvalla oli kädessään vaaka” (Ilm. 

6:5).

Katsokaamme nyt jaetta Ilm. 6:6, joka on tutkimuksemme ydin.

“ Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta 

nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä 

viiniä." (Ilm. 6:6). 
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Kreikankielinen sana "öljy" on 1637 ἔλαιον "elaion" ja tarkoittaa öljy. Neutri sanasta on elaia; 

oliiviöljy - öljy.

Kreikankielinen sana "viini" on 3631 οἶνος "oinos" ja tarkoittaa rypäleistä valmistettua viiniä. 

Alkuperäinen sana (tai ehkä heprealaista alkuperää (yayin)); "viini" (kirjaimellisesti tai 

kuvaannollisesti) – viini.  A primary word (or perhaps of Hebrew origin (yayin); “wine” (literally or 

figuratively) — wine.

Kuten olemme todenneet näissä aikaisemmissa artikkeleissa, joita olemme lyhyesti tarkastelleet, 

roomalaiskatolisen kirkon pitäisi olla Kristuksen morsiamen tempauksen jälkeen maan päällä 

hallitseva taho, eikä Ilm. 6:5-6 maailmanlaajuisen taloudellisen romahduksen pitäisi vaikuttaa 

siihen, kuten muuhun maailmaan. Itseasiassa jakeen Ilm. 6:6 lausuman "älä turmele öljyä äläkä 

viiniä" pitäisi itseasiassa osoittaa "öljyn ja viinin" liittyvän Salaisuus Babyloniin - katoliseen 

kirkkoon / Vatikaanin kaupunkiin / Roomaan.

Ja juuri tätä me näemme!

“Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa, ja puhui minulle 

sanoen: "Tule, minä näytän sinulle sen suuren porton tuomion, joka istuu paljojen vetten 

päällä, hänen, jonka kanssa maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet ja jonka 

haureuden viinistä maan asukkaat ovat juopuneet" (Ilm. 17:1-2). 

Koskien tätä kohtaa totesimme artikkelissa Ilm. 17 & 18 lukujen tulkinta yhtenä skenariona 

seuraavaa: 

"Nainen" on ollut kuninkaiden hallitsija (Ilm. 17:2 & Ilm. 18:3, Ilm. 18:9); hän on vainonnut ja 

tappanut pyhiä (Ilm. 17:6 & Ilm. 18:24); ja hän istuu paljojen vetten päällä kansojen, 

väkijoukkojen, kansakuntien ja kielten kanssa (Ilm. 17:15 & Ilm. 18:3, Ilm. 18:23), mikä osoittaa, 

että hänen valtakuntansa ulottuu jokaiseen kansakuntaan maan päällä. Täydellinen kuvaus 

roomalaiskatolisesta kirkosta, joka on hallinnut noin 1700 vuotta!

Kuten mainitsimme, näemme "viinin" uudelleen luvussa Ilm. 18:

“Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja 

maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, 

kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten 

henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi. Sillä hänen 

haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet ja maan kuninkaat ovat haureutta 
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harjoittaneet hänen kanssansa ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa 

runsaudesta" (Ilm. 18:1-3). 

Entä öljy? Näemme sekä "öljyn että viinin" olevan roomalaiskatolisen kirkon / Vatikaanin / Rooman 

monien herkkujen joukossa luvussa Ilm. 18:

“Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän 

tavaraansa, kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja 

purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-

esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä 

esineitä, ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä 

ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja 

ihmissieluja” (Ilm. 18:11-13). 

On mielenkiintoista, että Italia on maailman suurin oliiviöljyn maahantuoja ja toiseksi suurin viejä. 

Viinin kulutuksessa henkeä kohti Italia on kakkonen. Meidän on tietysti otettava huomioon myös 

öljyn merkitys katolisessa kirkossa ja viinin merkitys katolisessa messussa.

Johtopäätös

Roomalaiskatolinen kirkko / Vatikaani / Rooma on ainoa yhteisö ja kaupunki maan päällä, jolla on 

keinot kuluttaa sitä rajallista määrää tavaroita, jonka maailma tuottaa ajalla Tempauksesta 

Ahdistuksen puoliväliin. Varallisuus ja rikkaudet, joita sillä on ollut noin 1700 vuoden ajan - koska 

se on hallinnut ja vallinnut maan kuninkaita niin menestyksekkäästi - hyödyttävät sitä edelleen 

tähän profeetalliseen historian aikaan saakka. 

Se on myös yksi monista syistä, miksi 10 kuningasta vihaavat porttoa ja tekevät siitä aution ja 

alastoman, syövät hänen lihansa ja Ahdistuksen puolivälissä polttavat hänet tulessa ja luovuttavat 

valtakuntansa Antikristukselle, jotta tämä hallitsisi Ahdistuksen viimeiset kolme ja puoli vuotta [1260

päivää], jotka tunnetaan myös Suurena Ahdistuksena.

“Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole 

saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon 

kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle...

 Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ja peto, ne vihaavat porttoa ja riisuvat hänet 

paljaaksi ja alastomaksi ja syövät hänen lihansa ja polttavat hänet tulessa. Sillä Jumala on 
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pannut heidän sydämeensä, että he täyttävät hänen aivoituksensa, yksimielisesti, ja antavat

kuninkuutensa pedolle, kunnes Jumalan sanat täyttyvät. 

Ja nainen, jonka sinä näit, on se suuri kaupunki, jolla on maan kuninkaitten kuninkuus" 

(Ilm. 17:12-13, 16-18).

Vaikka monet profetian opettajat ja tutkijat liittävät "öljyn ja viinin" maailman rikkaisiin ja eliittiin - ja 

se voi hyvinkin olla tämän lauseen toissijainen sovellus - minulla on vain vähän tai ei lainkaan 

epäilystä sen suhteen, että tämän lausuman ensisijainen merkitys, kun Raamattua tulkitaan 

Raamatulla, koskee roomalaiskatolista kirkkoa / Vatikaania / Ruomaa.

“Ja minä kuulin ikäänkuin äänen niiden neljän olennon keskeltä sanovan: "Koiniks-mitta 

nisuja yhden denarin, ja kolme koiniksia ohria yhden denarin! Mutta älä turmele öljyä äläkä 

viiniä." (Ilm. 6:6). 

Jatkakaamme kaikki edelleen vastaamista lähetyskäskyyn ja antakaamme vastaus jokaiselle 

miehelle ja naiselle, joka niin epätoivoisesti tarvitsee Jeesusta ja kysyy meiltä: "Miksi minä olen 

täällä ja mistä tässä kaikessa oikein on kyse?".

Jatkakaa kadotettujen tavoittamista Kristukselle, kun meillä on vielä aikaa.

Rakkaus, armo, laupeus ja shalom Messias Jeshuassa sekä Maranata!

➢ Email: mab10666@yahoo.com

 ➢ If you have not given your life to Jesus Christ and are seeking answers about God, Jesus Christ,

the gospel, and salvation, please email me at mab10666@yahoo.com for information.

 ➢ I am still taking questions for the Questions from the Body of Christ series. If you or someone 

you know has a question pertaining to the Word of God – theology, difficult passages, eschatology, 

etc. – I would really like to hear from you.

 ➢A listing of past articles may be found at my Article Listings on Rapture Ready or my Home 

Page on FaithWriters.

 ➢ For amazingly gifted music, please visit: Samantha Rosa-Re – YouTube or Spotify – Soon 

You’ll Appear. Samantha has an incredible voice which is accompanied by beautiful musical 

composition. I believe you’ll be blessed!
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https://www.raptureready.com/2020/09/07/answering-the-call-of-the-great-commission-by-mark-a-becker/
http://biblia.com/bible/esv/Revelation%2017.12-13
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